
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL  

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA  

Lei Municipal 1.623/14 
Calendário do Processo de Escolha do Conselho Tutelar -  2015 

 
 

 
              02/04/2015 

Reunião do COMDICA para deliberar sobre o início do 
Processo eleitoral  

 
 09/04/2015 

Publicação do Edital para as inscrições dos candidatos 
ao Cargo de Conselheiro Tutelar no Mural da Prefeitura 
esite da Prefeitura.  

 ABRIL /MAIO - 2015 

 
09/04 a 08/05/2015 

 
Período de Inscrições.  
 

 
12/05 a 14/05/2015 

Reunião do COMDICA para homologação das 
inscrições 

 
                15/05/2015 

 

Publicação do Edital com a lista dos candidatos com 
inscrições deferidas/ indeferidas 

 
            18/05 a 19/05/2015 

 

Período para os candidatos ou interessados 
ingressarem com recurso ao COMDICA contra o 
deferimento ou indeferimento de inscrição.  

 
20/05 a 21/05/2015 

Prazo de razões para os candidatos que tiveram, em 
uma primeira etapa, suas inscrições homologadas e 
contra a qual interessado tenha recorrido pugnando 
pelo indeferimento da inscrição.  

 
  22/05 e 25/05/2015 

 

 
Prazo para julgamento dos recursos pelo COMDICA 

 
                26/05/2015 

 

 
Reunião do COMDICA para apreciação do recurso com 
decisão definitiva e irrecorrível 

 
             27/05/2015 

 

 
Publicação do Edital de homologação definitivo 

    JUNHO- 2015  

 
            28/05  a 19/06/2015 

 

 
Período da capacitação dos candidatos com no mínimo 
10:00hs, com diversos profissionais (Representantes do 
Ministério Público, Assistente Social, Psicóloga, 
profissionais da área de Educação, entre outros) 

 
23/06/2015 

 

 
Prova Escrita 

 
24/06/2015 

 
Divulgação do Gabarito 

 
25/06/2015 

 
Reunião do COMDICA para correção das provas e 



 homologação dos candidatos aprovados.  
 

26/06/2015 
 

 
Edital de divulgação do resultado da Prova Escrita 

 
   29/06 a 30/06/2015 

 
Período dos candidatos inabilitados entrarem com 
pedido de reconsideração ao COMDICA 

 JULHO - 2015 

 
              01/07/2015 

 

Reunião do COMDICA para apreciação dos pedidos de 
reconsideração com decisão definitiva e irrecorrível.  
 

 
                02/07/2015 

 

Publicação do Edital dos candidatos inscritos, 
habilitados e aprovados na prova escrita a participar da 
próxima etapa do processo eletivo ao cargo de 
Conselheiro Tutelar. 

 
  06/07 a 10/07/2015 

 

 
Avaliação Psicológica 

 
15/07/2015 

 

 
 Prazo para Psicóloga entregar ao COMDICA, o 
resultado da avaliação psicológica. 

 
             17/07/2015 

 

 
Reunião do COMDICApara encerrar a fase de 
Habilitação. 

 
          21/07/2015 

 

Publicação do Edital dos candidatos inscritos, 
habilitados e aptos a participar do processo eletivo ao 
cargo de Conselheiro Tutelar.  

 
   22/07 e 23/07/2015 

 

 
Período dos candidatos inabilitados entrarem com 
pedido de reconsideração ao COMDICA.  

 
            24/07/2015 

 

 
Reunião do COMDICA para apreciação dos pedidos de 
reconsideração com decisão definitiva irrecorrível.  

 
 27/07/2015 

 

 
Publicação do Edital da relação definitiva dos 
candidatos aptos a participar do processo eletivo ao 
cargo de Conselheiro Tutelar.  

 29/07/2015 Sorteio (ato público- COMDICA) para atribuição de um 
número ao candidato, diante da possibilidade de urnas 
eletrônicas.  

 SETEMBRO / OUTUBRO - 2015 

 
   30/07 a 02/10/2015 
 

 
Período da Campanha Eleitoralnão inferior a dez (10) 
dias 
 

 
 03/10/2015 
 

Nas vinte e quatro (24) horas que antecedem a eleição 
não poderá haver Campanha Eleitoral.  

 
04/10/2015 

Eleição dos candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar  

 NOVEMBRO / DEZEMBRO - 2015 

 
Novembro/Dezembro- 2015 

Período que os candidatos titulares eleitos deverão 
acompanhar as atividades dos atuais Conselheiros 
Tutelares.  



 JANEIRO - 2016 

 
       10/01/2016 
 

 
Solenidade de Posse dos novos Conselheiros Tutelares 

 
 
   

Almirante Tamandaré do Sul, 11 de maio de 2015.  
 
_______________________________________ 
         Líria Schmitz – Presidente do COMDICA 

 

 

 


